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Výchozí situace
Stav do roku 2017
•
od roku 2016 nebyl zvolený předseda TMK
•
2016 – 2017 dva pokusy o řízení TMK -> výrazný pokles důvěry v TMK, značná kritika až averze
•
chybějící organizace, systém, spolupráce s členskou základnou
•
rozdílné představy členské základny o fungování TMK („10 lidí = 15 jiných názorů“)
•
„defaultní nastavení“ spolupracujících:
– reprezentant: Mám málo peněz, potřebuji více!
– hráč mimo reprezentaci: Jsem stejně dobrý jako oni!
– trenér: Umím a znám, nezasahujte mi do toho!

Změna!
•
od února 2017 – „skupina nadšených sebevrahů“ -> červen 2017 zvolen předseda TMK
•
měnící se podmínky (MSJ 2019 – zrušeno – tj. změnit směr podpory jedné generace hráčů
na tento vrchol atd., personální a finanční nejistota ve vedení svazu – vliv na národní centrum
a další projekty)
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Personální složení
Stručná historie
•
od února 2017:
– pětičlenný tým TMK (Tomáš Krajča, Tomasz Mendrek, Markéta Osičková, Josef Rubáš,
Radek Votava)
•
od října 2017:
– tříčlenný tým vedení TMK (Josef Rubáš, Pavel Florián, Tomasz Mendrek)
– realizační tým reprezentace (hlavní trenéři, asistenti, kondiční trenér, fyzioterapeutka, masér)
– V rámci TMK nadále lektorská rada a rozvojová komise (Martina Bernaciková, Tomasz
Mendrek, Markéta Osičková)
Tým TMK
•
především tým dobrovolníků (jediná plně placená funkce – vedoucí sportovního úseku)
•
nadále hledání optimálního rozdělení pravomocí a složení týmu:
– šéftrenér / trenéři reprezentace
– tým TMK (výkonní pracovníci)
– „my všichni jsme svaz“: oceníme každou přínosnou spolupráci
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Na čem jsme pracovali?
Organizace činnosti TMK
•
nastavení systému a organizace sportovního úseku (vnitřní předpisy, pravidla a smlouvy, způsob
komunikace, rozdělení pravomocí v rámci týmu atd.)
•
rozdělení a kontrola rozpočtu (velké poděkování EK a SE)
Činnost TMK
•
příprava/organizace/pořádání akcí:
– reprezentační turnaje a kempy
– kempy Talent teamu a výjezdy skupiny
– semináře, školení
•
vytváření metodických a vzdělávacích materiálů
•
informování členské základny (články na web, podklady pro FB, newslettery atd.)
•
denní agenda (e-mailová/telefonická komunikace, příprava a zajištění akcí atd.)
•
spolupráce s předsedou ČBaS, komisemi a sekretariátem
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Co se podařilo?
Sportovní činnost
•
historické výsledky českého badmintonu – „hattrick 5. míst“ (5. místo na MEJ U19 2019, MEJ U17
2019 i na ME dospělých – tým mužů)
•
testování fyzické připravenosti reprezentantů a zjištění jejich přípravy
Organizační činnost
•
organizace sportovního úseku
•
metodická práce (XPS, 10 Zlatých pravidel, videa, metodická doporučení atd.)
•
spolupráce s odborníky (trenéři - 3x Steffen Ramussen, 2x Jakob Toft, 2x Peter Mouritsen, 1x
Scott Evans, Janka Chudlíková, Eliška Maixnerová, Vít Schlesinger, odborné semináře atd.)
•
uspořádání/organizace/zajištění přibližně 50 akcí (semináře, reprezentační turnaje, reprezentační
kempy, kempy Talent teamu, testování reprezentantů atd.)
•
zdůraznění práce s našimi nejmladšími (seminář Jakob Toft, kempy Talent Teamu, pochvala
Petera Mouritsena „ČR > Dánsko“, podpora turnajů v minibadmintonu atd.)
•
ve spolupráci s STK: změna soutěží mládeže (zrušení věkových limitů, hostování v soutěžích
družstev, návrh – otevření soutěží) a změny v čele žebříčku (hráči ze světového žebříčku na
prvních místech)
•
získání důvěry – vnímáme velmi pozitivní ohlas na naši práci
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Na čem zapracujeme?
•

•
•
•

Národní badmintonové centrum
– „dokud to nezkusíte, nikdy nepoznáte“ (vhodné místo, hledání trenéra – zkušenosti a
kontakty Pavla Floriána z BEC, komunikace atd.)
– nestabilita ve vedení svazu, měnící se podmínky, finanční nejistota, rozdílné představy o
centru atd. -> vybudování centra odloženo, nikoliv zamítnuto
optimalizovat rozpočet (změny dotačních podmínek, žádná historie = každý rok nová zkušenost,
rozdělení položek)
„tisíc drobných detailů“ (nominace na turnaje, komunikace navenek komise, zdůvodňování
uvažovaných/potřebných kroků/změn)
zlepšit spolupráci mimo komisi
– špatné (přetrvávající) přesvědčení: „my vs. oni“, členská základna vs. ti na svazu;
– správné: „my všichni jsme svaz“ - na kurtu buďme soupeři, ale mimo kurt spolupracujme
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Rozpočet na rok 2018
Příjmy (7,1 mil Kč)
•
dotace MŠMT, loterie, vlastní zdroje ČBaS 6,6 mil. Kč
•
MŠMT (největší podíl):
• Hloubková kontrola v prosinci 2017 (poděkování EK/SE),
• stanoví (měnící se) podmínky čerpání
• požaduje výsledky (medaile na ME, MS, účast na OH),
• upřednostňuje výchovu juniorských hráčů směrem k reprezentaci
•
0,5 mil. Kč - příspěvky kempy, školení, BEC atd. (rozpočet ČBaS)
Výdaje (7,1 mil. Kč)
•
reprezentace (turnaje, kempy, realizace): 4,1 mil. Kč
•
přímá finanční podpora reprezentantům: 1,6 mil. Kč
•
vedení TMK: 0,7 mil. Kč
•
metodická činnost: 0,6 mil. Kč
•
ostatní: 0,1 mil. Kč
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Výhled do dalšího období
Vize
•
účast českého hráče na olympijských hrách
•
úspěch v průběhu olympijského cyklu (medaile na ME, EH, MEJ apod.)
•
zkvalitnění práce hráčů a trenérů
Hlavní cíle
•
pokračování zajištění přípravy reprezentantů (přímá podpora, kempy, turnaje) - po podpoře juniorů
(„5. místo na MEJ U19 a U17“; zrušení MSJ 2019) nyní finanční podpora nejlepších dospělých
reprezentantů s potenciálem OH 2020/2024
•
metodika a vzdělávání (další rozvoj v softwaru XPS, 10 zlatých pravidel, videa, semináře,
praktická školení trenérů atd.)
•
správné návyky od nejmladších hráčů (trenérská specializace, minibadminton od roku 2019
v kalendáři ČBaS, Talent Team atd.)
Proces
•
oproti období 6.2017 – 5.2018 menší počet reprezentačních akcí
•
organizace týmu a sportovního úseku ČBaS
•
další zlepšení práce - poučení se z prvního roku (komunikace s členskou základnou, organizace
akcí, přípravy a čerpání rozpočtu)
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Děkuji Vám za pozornost.
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